Nr. 2 – 30 sept. ‘21
Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de teamleider:
KindCentrumRaad (KCR)
Op donderdag 23 september heeft de eerste KCR vergadering
van dit schooljaar plaatsgevonden.
Drie nieuwe, enthousiaste ouders vertegenwoordigen de
belangen van alle ouders van de Klimboom te weten; Lizzy
Mahler, Frans Ploegmakers en Ellen van den Boomen.
Op de agenda stond de besteding van de gelden vanuit het
nationaal programma onderwijs, het jaarplan, en de
kindcentrumgids. Daarnaast hebben we gebrainstormd over het
voorkomen van het teruglopend leerlingenaantal. Binnenkort
geven we een informatieavond in de Vredepeel om jonge ouders te enthousiasmeren voor de Klimboom.
Leerlingenraad
Ook de leerlingenraad is al actief geweest. Op donderdag 16 september hebben zij samen met medewerkers
van de gemeente gesproken over het speelbeleid in de Rips.
Zij zijn door het dorp gelopen en hebben ideeën uitgewisseld om de speelplekken in de Rips meer aantrekkelijk
te maken voor alle kinderen.
Komende week zal de leerlingenraad uitgebreid worden met twee kinderen uit groep 6.
Op 28 september komen we weer bij elkaar en zullen we een nieuwe voorzitter kiezen.
Ook zullen we dan met de leerlingenraad bespreken wat we kunnen doen om meer kinderen te werven voor de
Klimboom. In het volgende Sprokkelblad zullen wij onze nieuwe leerlingenraad aan jullie voorstellen.
Airco’s en speelplek kinderdagopvang/peuters
Om het klimaat in het gebouw te verbeteren hebben we afgelopen jaar airco’s besteld.
De levering heeft wat lang op zich laten wachten. Ons doel is om in januari 2022 de airco’s in het gebouw te
hebben hangen zodat we in het voorjaar 2022 geen last meer hebben van de warmte in het gebouw.
Facebook
Ons doel is om dit jaar de Klimboom meer zichtbaar te maken en te laten zien hoe krachtig
een kleine school kan zijn. Daarvoor zullen we steeds vaker berichten op Facebook plaatsen.
Dus houd onze FB pagina in de gaten! En..… Delen wordt zeer gewaardeerd!!
Invulling Nationaal plan Onderwijs
Ongetwijfeld hebben jullie in de media gehoord over de extra financiële middelen die door het kabinet zijn
vrijgemaakt voor het onderwijs na Corona. Wij informeren jullie graag over hoe wij hier op de Klimboom
invulling aan geven. Eind vorig schooljaar hebben we een scholenscan gemaakt waarbij we helder in beeld
hebben gebracht hoe de leerlingen ervoor staan en wat nodig is om de ontwikkelkansen van kinderen te
bevorderen. Als team hebben we ingezet op interventies die in het verlengde liggen van ons jaarplan waarbij
we ook gekeken hebben naar het duurzaamheidseffect. Daarom steken we vooral in op het verder
professionaliseren van ons als team.
Omdat we het belangrijk vinden preventief te werken kiezen we voor- en vroegschoolse
interventies waarbij onze teamleden van de opvang en de kleutergroep trainingen volgen m.b.t.
het taal- en rekenaanbod. Samenwerking tussen peuters en kleuters wordt uitgebreid en er wordt
gewerkt met gezamenlijke thema’s waarbij hoeken doelmatig ingericht worden.

Daarnaast willen we de effectiviteit van ons onderwijs vergroten door de instructievaardigheden van
leerkrachten en pedagogisch medewerkers te vergroten. Hiervoor volgen we een teamtraining waarbij o.a.
onderwerpen als ontwikkeldoelen/lesdoelen, kritische aandachtspunten uit activiteiten/lessen,
stappenplannen, leer strategieën, betrokkenheid en zelfsturing van kinderen aan bod komen.
Ook hebben we aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze kinderen.
Door tijdens de spellessen van de gym extra begeleiding te krijgen zijn leerkrachten in staat te observeren
tijdens deze lessen en kinderen te begeleiden in het omgaan met winst- en verliessituaties en
emotieregulering. Ook zullen in het kader van het pedagogisch handelen en Kwink groepsbezoeken bij elkaar
afgelegd worden (collegiale consultatie).
Als laatste zetten we in op extra handen in de groep. Vanuit de werkdrukgelden ondersteunen onze
pedagogisch medewerkers in de verschillende groepen, vanuit de NPO gelden worden leerkrachten ingezet om
de collegiale consultaties mogelijk te maken en extra begeleiding te geven aan kleine groepjes kinderen of een
op een begeleiding.

Kinderdagverblijf en Peuterwerk:
Vanaf het begin van deze maand zijn we weer gestart met een nieuw schooljaar en dat betekent dat ook de
peuters van peuterwerk weer naar school mogen komen.
Wat zijn we blij om alle kinderen weer te mogen verwelkomen na de zomervakantie.
Nieuw thema:
We zijn gestart met een nieuw thema. En dit thema heet: welkom Puk. In dit thema hebben we
vooral weer het opstarten van het jaar verwerkt. Zoals de kleine regeltjes en ook hoe is de groep
nu ingedeeld, wat kun je waar vinden? Dit is een opfrisbeurt voor de kinderen die er al waren,
maar ook een nieuwe introductie voor de nieuwere kinderen.
We gaan natuurlijk ook samen knutselen, liedjes zingen, buiten spelen en nog heel veel leuke
spelletjes en verhaaltjes lezen.
Wij hebben er weer zin in!

Buitenschoolse Opvang:
De zomervakantie zit er weer op, maar de BSO heeft ook nog fijn gespeeld in de zomervakantie. De kinderen
hebben zich prima vermaakt met het thema Happy Summer!
Deze maand zijn we gestart met het maken van de verjaardagkalenders en bespreken we samen weer even de
afspraken en regels. Dit is ook fijn voor onze nieuwe collega's bij de BSO.
Welkom Linda en Claudia!
Even voorstellen…
Mijn naam is Claudia Dings ik ben 21 jaar en ik woon samen met mijn ouders in
Elsendorp. Ik volg de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 op het ROC Ter AA
in Helmond, daar zit ik in het laatste jaar ( 3de leerjaar). Ik loop stage op de maandag
en dinsdag. In de ochtend op de dagopvang en in de middag op de BSO.
U kunt mij tegen komen vanaf maandag 6 september 2021 tot 15 juli 2022.
Groetjes Claudia Dings

Groep 1-2-3:
Deze week is groep 1-2 gestart met het nieuwe IPC thema ‘Welkom in de wereld’.
In dit thema maken we kennis met het groeiproces van baby tot kleuter. Bij de opening van het thema stonden
er besmeerde beschuiten in de kring, maar natuurlijk miste er nog wat. En wanneer wordt er dan beschuit
gegeten? Al snel kwamen we tot de conclusie dat er bij de geboorte beschuit met muisjes wordt gegeten, om
te vieren dat er een baby geboren is.

Daarom hebben we samen de beschuiten met roze en
blauwe muisjes bestrooid. Natuurlijk hebben we daarna ook
allemaal een beschuitje gegeten. We hebben verschillende
speel/leerplaatsen waarin de kinderen de aankomende tijd
kunnen spelen en leren. Voorbeelden hiervan zijn de
huisplaats als babykamer, het atelier waar babyslingers
gemaakt worden om te gebruiken in de klas of de
bouwplaats waar babybedjes gemaakt worden voor de
baby’s.

Groep 4-5
Geen berichten.

Groep 6-7-8
Kamp
Op 6, 7 en 8 oktober gaan de kinderen van groep 6-7-8 op kamp. Maandag 27 september
hebben we het thema bekend gemaakt: de olympische spelen. Kinderen zijn verdeeld over een
achttal landen. Met hun land gaan ze tijdens het schoolkamp de strijd aan tegen andere landen.
Wie haalt de bovenste plek op de medaillespiegel? Voordat we op schoolkamp gaan, bedenken
de kinderen van ieder land een optreden voor de bonte avond en maken ze een mooie
olympische vlag.
Huiswerk
Op woensdag 22 september hebben alle kinderen van groep 6-7-8 een houten blokje mee naar huis gekregen.
Deze moesten ze thuis versieren, zodat iedere klas een eigen domino heeft. De domino beeldt meeloopgedrag
uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter
om je niet mee te laten voeren maar om uit de rij te stappen. De dominostenen maken heel inzichtelijk dat het
bepalen van jouw positie, bijv. bij vervelend gedrag in een groepje, het verschil kan maken.
Kinderpostzegelactie
Woensdag 29 september is de kinderpostzegelactie gestart. De kinderen hebben tot 6 oktober de tijd om langs
de duren te gaan. De kinderen kunnen op twee manieren kinderpostzegels verkopen. Ze kunnen langs de
deuren gaan, maar ze kunnen dit jaar ook digitaal materialen verkopen. De kinderen van groep 8
krijgen ieder één box met materialen. En de leerlingen van groep 7 mogen helpen.
Ze zamelen daarmee geld in om kinderen kansen te geven op een betere toekomst. De kinderen
kunnen kinderpostzegels verkopen, maar natuurlijk ook kaarten voor de feestdagen en andere
leuke producten zoals bloembommetjes, een shopper en blikjes met vrolijke Gorgel-pleisters.
Daarnaast kan er dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie.
IPC
Maandag 20 september zijn we het nieuwe thema genaamd 'hoe leren wij?' gestart. Tijdens de opening
hebben de kinderen onderzocht waar hun leervoorkeuren liggen. Leren ze beter door te kijken, te luisteren of
te lezen? Tijdens dit thema leren kinderen vooral zichzelf beter kennen in het leren leren. Verder staat de
werking van de hersenen centraal en leggen we hiermee een basis voor het leren tijdens onder andere IPC,
huiswerk en het leren voor toetsen.

Diverse berichten:
Van de Werkgroep Gezinsvieringen
Beste allemaal,
Het kan weer! We mogen weer een gezinsviering vieren met elkaar! Op zaterdag 23 oktober om 19:00 uur
vieren we in de kerk het thema "herfst". We zouden het echt heel leuk vinden als er kinderen willen
voorlezen! Geef het even door aan Toni, Daniëlle of Colinda (0493-599381), dan zorgen wij ervoor dat je de
tekst thuis alvast kan 'oefenen'.
Iedereen is van harte welkom, en graag tot ziens op 23 oktober!
Groetjes namens de werkgroep gezinsvieringen, Toni van Zeeland, Daniëlle Swinkels, Colinda Bardoel

Van de Oudervereniging:
Schoolfruit; heb je een uurtje de tijd?
Vorig jaar heeft de oudervereniging voor de tweede keer EU-schoolfruit naar school
gehaald. We kregen 20 weken lang, 3 keer per week fruit voor alle leerlingen. Ook dit jaar
gaan we proberen om hieraan deel te nemen. Hiervoor moeten we eerst ingeloot worden
en dit krijgen we begin oktober te horen.
Het fruit zal op school in ontvangst genomen worden en zal op dinsdag, woensdag,
donderdag of woensdag, donderdag, vrijdag (dat ligt aan de leverdag) verdeeld en
gesneden worden. Voor deze 3 dagen zijn we op zoek naar ouders die ons daarbij willen
helpen. Het gaat om 1x in de 2 à 3 weken en dan voor maximaal 1 uur per keer van 9:30
uur tot ongeveer 10:15 uur. De periode zal zijn van half november tot aan de meivakantie.
Alleen met hulp van ouders kunnen we hier dit jaar ook aan deelnemen. Help je ons mee?
Je kunt je aanmelden via email: evyvdrijt@hotmail.com of per whatsapp. Natuurlijk mag je me ook altijd
aanspreken.
Namens de oudervereniging,
Evy Huvenaars

Onderaan dit sprokkelblad:
-

De Halloween-tocht van het Oranje comité.

Berichten voor het Sprokkelblad
Aan het einde van elk maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. Karin Verschuren, ouder van
onze school, zorgt voor de samenstelling ervan. U kunt uw berichten sturen aan verschurenkarin@gmail.com.
Voor de volgende uitgave moeten deze uiterlijk 15 oktober digitaal binnen zijn.

Agenda
Dinsdag 5 oktober
Woe 6 okt. t/m vrij 8 okt.
Za 23 okt. t/m Zo 31 okt.

StudieMIDDAG
Kamp groep 6-7-8
Herfstvakantie

